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...Sorgen i dag kan ikke
viske ut fargene fra i går.
- Lars Saabye Christensen
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SKOGHOLT BEGRAVELSESBYRÅ

ETABLERT 1982
Skogholt, Fauske Begravelsesbyrå ble etablert
i 1982 av Rune Haugberg som også jobber i
byrået til daglig. Byrået har som sitt kjerneområde kommunene Fauske, Sørfold og Saltdal,
men betjener også Beiarn, Bodø, Hamarøy og
Steigen.
Vår lange erfaring med mennesker i sorg har
lært oss mye om nærhet og evnen til å skape
trygghet. Dette er noe vi ønsker å videreføre
gjennom å ha særlig fokus på nærhet, trygghet
og respekt i vårt daglige virke.
Vår oppgave er å veilede i alle praktiske
spørsmål, samt tilrettelegge og gjennomføre
gravferdsseremonien slik at det blir en minneverdig stund for de etterlatte. Vi bistår også
ved forsendelser til inn- og utland, gravstein,
veiledning og hjelp til andre oppgaver relatert
til vår bransje.
Vi ønsker alle velkommen innom våre lokaler i Storgaten på Fauske for en uforpliktende
samtale om det de måtte ha på hjertet. Byråets
representanter kan også komme hjem til de
etterlatte ved ønske om det.

«Sorg er kjærlighetens pris»
- Nils Bredesen
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HVEM SKAL SØRGE FOR

GRAVFERDEN
I Gravferdsloven §9 defineres det hvem som
har plikt og rett til å ta hånd om gravferden.
«Den som har fylt 18 år, kan i skriftlig erklæring fastsette hvem som skal ha rett til å sørge
for gravferden. Erklæringen skal være underskrevet og datert. Dersom det ikke foreligger
erklæring som nevnt i første ledd, har avdødes
nærmeste etterlatte over 18 år i følgende rekkefølge rett til å besørge gravferden: ektefelle,
barn, foreldre, barnebarn, søsken, søskens barn
og foreldres søsken. Ektefelles rett etter første
punktum gjelder likevel ikke dersom ektefellene på tidspunkt for dødsfallet var separert ved
dom eller bevilgning. Ektefelles rett etter denne
bestemmelsen gjelder tilsvarende for person
som levde i ekteskapslignende eller partnerskapslignende samboerskap med avdøde
når dødsfallet fant sted.
Ved uenighet om hvem som skal sørge for
gravferden treffes nødvendig avgjørelse av
kommunen på grunnlag av bestemmelsene
i første og andre ledd. Avgjørelsen kan ikke
påklages. Den som besørger gravferden skal gis
anledning til å være ansvarlig for graven, med
mindre noen etterlatte skriftlig krever spørsmålet avgjort av kommunen.»

Melding om dødsfall
Når noen dør står pårørende fritt til å velge om
de ønsker å engasjere et begravelsesbyrå for å
ordne og tilrettelegge det praktiske rundt dødsfallet og en eventuell påfølgende seremoni. Ved
første kontakt behøver byrået avdødes personalia og hvor dødsfallet har skjedd. Videre avtales
fremgangsmåten og en eventuell samtale for å
planlegge det praktiske rundt avskjeden.
Dødsfallet skal meldes inn til skifterett/lensmann i kommunen dødsfallet skjedde. Når
meldingen er mottatt blir den videreformidlet
til folkeregisteret, NAV, menigheter og kirkegårdsmyndighetene.
Når det gjelder å underrette øvrige pårørende,
arbeidsgiver, virksomheter som Posten, NRK,
strømleverandør og forsikringsselskap må de
etterlatte selv ordne dette.

SEREMONIEN
Dødsannonse
Dødsfall kunngjøres gjerne gjennom en dødsannonse i en eller flere aviser. Vi bistår gjerne
med utformingen av denne, og videreformidler
den til de ønskede avisene. I annonsene er det
anbefalt å opplyse om tid og sted for seremonien forutsett at denne skal være åpen for allmenheten. Videre er det også rom for å opplyse
om særlige ønsker, eksempelvis ønsker om
gaver til veldedige formål, institusjoner eller
lignende fremfor blomsterhilsener.
Symboler som gjerne er brukt i dødsannonsene varierer, men de som gjerne går igjen
er kors, tro-håp-kjærlighet, rose, due, hjerte,
blomst eller solnedgang. Andre religiøse- og
livssynssymboler er også brukt de gangene det
er aktuelt.
Seremonien er ofte en viktig og naturlig avslutning på tiden etter dødsfallet, for så å kunne
gå videre med bearbeidelse av sorgen. Man må
ikke nødvendigvis ha seremoni, men dette er
ofte oppfordret for å få en verdig avskjed med
noen man brydde seg om.
Det hender at avdøde har kommet med ønsker
rundt egen død og rammene rundt seremonien. Dette oppfordrer vi til å respektere så langt
det lar seg gjøre, samtidig som de etterlattes
behov for å ta farvel oppfylles.
Vi bistår etter ønske i alle typer seremoni,
og kan være behjelpelig med planlegging og

tilrettelegging av kirkelige, humanistisk og
livssynsnøytrale seremonier, samt andre livssyn
og religioners gravferdshandlinger.
Ved en kirkelig seremoni følges kirkens liturgi:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Preludering
Klokkeringing
Preludium
Salme
Inngangsord, bønn og minneord
Lesning av blomsterhilsener
Salme
Skriftlesning
Tale og bønn
Fader Vår
Salme
Postludium (kisten bæres ut)

Ved begravelse bæres kisten til graven eller
til bårebilen som kjører til gravlunden. På
gravlunden synges en salme før det videre
er skriftlesning og bønn før kisten senkes og
jordpåkastelse finner sted. Velsignelse og siste
salme synges før det seremonielle er over.
Ved bisettelse gjennomføres alt som vanligvis
er ved graven, inne i seremonirommet. Skriftlesning, bønn, jordpåkastelse, samt en siste
salme finner sted inne i kirken før kisten bæres
ut til bårebilen som videre frakter kisten til
krematoriet.
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KREMASJON
De gangene kremasjon er valgt er det bisettelse
som er den riktige betegnelsen på seremoniformen. Seremonien gjennomføres som tidligere nevnt på samme måte som ved en vanlig
begravelse, men nå foregår avslutningen inne i
seremonirommet fremfor ved graven.
Etter at kremasjonen har funnet sted oppbevares urnen med asken på kirkekontoret i den
kommunen urnen skal ned i, eller spres. Urnenedsettelsen skal finne sted senest 6 måneder etter dødsfallet. Dette avtales direkte med
kirkekontoret.
Ved kremasjon har man flere alternativer for
hva man kan gjøre med urnen. Den kan settes
ned i en grav, en navnet eller anonym minnelund, man kan spre asken for vinden over
høyfjell eller fjord, eller man kan senke urnen i
sin helhet i havet. Skal asken spres for vinden,
eller urnen senkes i havet må man søke fylkesmannen i det aktuelle fylket om tillatelse til å
gjøre dette. En forutsetning for å få innvilget
en slik søknad er at askespredningen foregår
på sømmelig vis og på egnet sted. Asken kan
heller ikke deles, men må spres på ett sted. Skal
urnen senkes i havet forutsetter dette at det
benyttes en spesiell, lettoppløselig urne fremfor
standardurnene. Vi bistår gjerne i søkeprosessen for dette.
Det vanligste i dag er å sette urnen ned i en

ny eller tidligere festet grav. Mange familier
har gravsteder fra tidligere, og for å slippe å få
et nytt gravsted å stelle velger de av praktiske
årsaker å sette ned urnen i en tidligere festet
grav. Det er lokale variasjoner, men vanligvis
kan man sette ned inntil 8 urner i en eksisterende kistegrav. Dette er både plassbesparende og enklere for de som i ettertiden skal stelle
graven(e).
Det er også mulig å foreta en symbolsk flytting
av gamle, eksisterende graver ved søknad til
kirkelig fellesråd i den aktuelle kommunen.
Ved innvilget søknad må graven som skal
flyttes slettes og gravstein fjernes for så å tilføye
navnet på en annen gravstein. På denne måten
får man samlet flere graver på samme sted.

«Alle disse dagene som kom og gikk – ikke visste jeg at det
var livet.»
- Stig Johansson
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HVILKE TJENESTER

VI TILBYR
Etterlatte står fritt til å velge å overlate alle eller
kun deler av oppgavene til byrået. De tjenestene vi kan bistå med er
Kister, urner og tilhørende utstyr
Henting hele døgnet ved dødsfall i hjemmet
Stell av avdøde og nedlegging i kiste
Dødsmelding og andre offentlige papirer
Orientering og søknad om gravferds- og transportstønad
Syning og båreandakt
Fastsettelse av tid og sted for seremonien
Videreformidle kontakt med prest eller taler
Formidle dødsannonser
Trykking av sanghefter til seremonien
Formidle kontakt med solister og musikere
Formidle blomsterhilsener
Videreformidle og avtale minnestund
Pynting av seremonirom og assistanse ved
seremonien
Transport av kisten
Trekors med inskripsjon
Nye gravmonumenter
Oppussing og nye inskripsjoner av eksisterende
monumenter

Nordica

Tradisjon

Eik

Profil

SKOGHOLT, FAUSKE BEGRAVELSESBYRÅ

URNER

&
KISTER
Vår leverandør av kister er Trostrud-Freno,
som leverer norskproduserte kister av meget
høy kvalitet.

Under følger noen eksempler, for hele sortimentet besøk vår hjemmeside
www.skogholt.net.

Besøk www.skogholt.net for fullt sortiment.
Ved spesialbestilling regnes det en til to dager i
leveringstid.
Urner
Inkludert i kremasjonsavgiften følger det en
standard urne fra krematoriet. Pårørende står
likevel fritt til å kjøpe en annen urne etter eget
ønske.

BIODEKOR

NEVER

BIODEKOR
ROSE

OVUM
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GRAVSTED
Å ha et gravsted er noe mange finner trøst i
å besøke både på merkedager og hverdager i
tiden etter seremonien og for ettertiden. Hvis
det er et nytt gravsted som skal benyttes, uten
eksisterende gravstein, er dette noe som bør
ordnes en tid etter seremonien. Vi forhandler
gravstein for Nergård Steinindustri fra Eide på
Nordmøre, som leverer norskprodusert gravstein av meget høy kvalitet. Helt uforpliktende
utleveres både kataloger og pristilbud på dette
ved forespørsel. Den fullstendige katalogen er
også å finne på www.gravstein.no.
Hvis det er et tidligere festet gravsted med eksisterende gravstein som skal benyttes ønsker
pårørende gjerne å få navnet ført på gravsteinen. Dette er noe vi videreformidler til svært
kompetente fagfolk i bransjen.

«…En sorg ligner på havet. Til å begynne med bølgende veldig krappe. Så kommer dønningene, men det blir aldri mer
havblikk»
- Iben Sandemose
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ØKONOMI &
PRISINFORMASJON

Transportstønad ved båretransport

Prisinformasjon

Når et medlem av folketrygden dør i Norge, og
båren med avdøde må transporteres lenger enn
20 km til nærmeste naturlige gravsted (folkeregistrert kommune) vil kostnadene ved dette
dekkes av NAV utover egenandel. Dette gjelder
også hvis begravelsesbyrået må kjøre over 20
km for å komme til dødsstedet. Vi ordner gjerne med søknaden angående dette.

Hva en gravferd koster vil variere med hvilke
ønsker, varer og tjenester pårørende velger.
Oppdatert prisliste og priseksempler finnes på
vår hjemmeside. Kontakt oss gjerne for mer informasjon, eller et uforpliktende prisoverslag.

Gravferdsstønad
Gravferdsstønaden er behovsprøvet og er ment
for å gi dekning til de faktiske utgiftene rundt
gravferden. Den avkortes direkte mot avdødes
eventuelle formue, forsikringsbeløp og tjenestepensjon som utbetales for måneden etter
dødsfallet, gravferdskasse fra organisasjoner og
lignende.
For gifte og samboere som kan likestilles med
ektefeller gis det et fribeløp før gravferdsstønaden avkortes. Hvis avdøde var under 18 år
foretas det ingen behovsprøving mot formue.
De faktiske utgiftene til gravferden må kunne
dokumenteres med en regning eller prisoverslag fra begravelsesbyrået, eller annen tjenesteyter.

ORGANISASJONER &

FAGFORENINGER
De fleste fagforeninger og organisasjoner har
en form for utbetaling ved dødsfall og gravferd
på sine medlemmer eller tidligere medlemmer.
Her oppfordrer vi de etterlatte til å ta kontakt
med den aktuelle organisasjon for å undersøke
om de har krav på dette. Denne retten gjelder
selv om den avdøde var pensjonist.

-

«Døden er ikke så skremmende som førFolk jeg var glad i har gått foran og kvistet løype. De var
skogskarer og fjellvante. Jeg finner nok frem.»
-Kolbein Falkeid
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HUSKELISTE
Kontaktperson hos Skogholt, Fauske begravelsesbyrå: ________________________________________
Dato for seremonien:____________________________________________________________________
Kl.:__________________________________________________________________________________
Prest/taler:_____________________________________________________________________________
Dødsannonser:__________________________________________________________________________
Gravsted:_______________________________________________________________________________
Salmer:_________________________________________________________________________________
Kistebærere:_____________________________________________________________________________
Sanghefter:________________________________________________________________________________
Blomster:________________________________________________________________________________
Soloinnslag:_______________________________________________________________________________
Minnestund:____________________________________________________________________________
Diverse:_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Notater:___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
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75641900

